Hej och varmt tack för din intresseanmälan!
Den ideella föreningen Princess Svanevits Vänner är nu sjösatt och vi kan välkomna
alla er som uttryckt intresse för att följa Princess Svanevit och hennes resa.
Renoveringsarbetet är i full gång efter semesteruppehållet och vi börjar försiktigt
hoppas på att återigen kunna ta emot bokade grupper på visningar. Alla planer sker
med förbehållet att eventuell smittspridning styr vad som kommer att kunna
genomföras. Vi är oerhört försiktiga för att inte riskera att få in smitta som kan
äventyra den planerade sjösättningen i juni 2022.
Vi tar emot grupper om max 20 personer per visning. Kostnaden är 3 000 sek per
grupp. Vill du komma på besök med dina vänner, släktingar, kollegor eller din
båtklubb går det alltså bra att boka en gruppvisning.
Måndagen 4/10 och måndagen 6/12 är det särskilda visningar för Princess Svanevits
Vänner. De kostar 200 kr/person, och även här är gränsen satt till max 20 personer.
Alla intäkter går till projektet. Vi kan ta emot två grupper under dessa dagar. För
frågor och anmälan kontakta oss via medlem@svanevit.se.
Eftersom vänföreningen fortfarande är under uppbyggnad avseende medlemsartiklar,
medlemsförmåner och utlottningar är medlemsavgiften under resterande år 2021
endast 100 kronor. Beloppet betalas till swish: 1230278309, eller bankgiro: 57215840. Glöm inte att ange namn, postadress, mailadress och gärna mobilnummer.
Princess Svanevits Vänners nyhetsbrev kommer till en början ut en gång i månaden,
med start i mitten av september.
Nästa år blir intensivt, med både utställningen på Liljevalchs och sjösättningen redan
under det första halvåret. Som medlem i Princess Svanevits Vänner kan du följa den
spännande resan och uppdraget att gynna hela den klassiska båtkulturen. Det är
egentligen först nu som det stora äventyret börjar. Varmt välkommen till Princess
Svanevits Vänner!
Vänliga hälsningar
Anna Sandgren,
Ordförande i Princess Svanevits Vänner
--- --- --- --- --- --Mer information om Princess Svanevit hittar du på www.svanevit.se
Följ oss gärna via Facebook och Intagram. På hemsidan hittar ni även vår GDPR.

